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 גכתבה הוזכר בשווייץ, היושב רפפורט, ברוך הישראלי, איל־הספנות־והנפט
 שבין והכספים הנפט בעיסקי כקשור בספטמבר 10מה־ טיימס״ ״ניו״יורק של ארוכה

ארצות־הברית. נשיא של אחיו קארטר, לכילי לוב
 קארטר לבילי שסייע מקליפורניה, החוואי בילומיני, ג׳ורג׳ כי מוסר העיתון

 ומצוי מחלקת״הסמים, של יעדי־המודיעין ברשימת נמצא הלובי, המילווה את להשיג
 וקשריו קארטר בילי דין לפחות אחד עסק לפתח ניסה בילומיני בחקירה. עתה

 קיווה שקארטר לובי, נפט מאספקת עמלות לקבל בילומיני קיווה זה בעסק בלוב.
 אחיו ייכשל שאם קיווה בילומיני רפפורט. ברון השווייצי לאיש־הנפט מלוב לקבל

 איש־עסקים באמצעות ממכסיקו, נפט ישיג הוא הלובי, הנפט בהשגת הנשיא של
 בחקירת־הסמים קשור הוא שאף אספינוזה, פואנטאס סרגיו בשם מכסיקאי

בילומיני. קשור שבה
 שאילו קארטר בילי עיסקי את החוקרת ועדת־הסצאט של בחקירה מסר בילומיני

 באנטיגואה. בבתי-זיקוק מזוקק הנפט היה הלובי, הנפט את. משיג קארטר בילי היה
 את שרכש שווייצי, ונפט איל־ספנות רפפורט, לברוך 757ג־,־ שייכים אלה בתי־זיקוק

 לשיחות- לאחרונה נפגש ספרגו, רונאלד בילומיני, של נציגו השנה. בינואר חלקו
בתי״הזיקוק. בהפעלת דנו שבהן בז׳נבה, רפפורט עם עסק

 לובי נפט זיקוק של באפשרות דן לא מעולם כי אמרו לרפפורט הקרובים מקורות
מכסיקאי. נפט להשיג שביכולתו לרפפורט, אמר ספרגו וכי באנטיגואה,

 4ב״ אחותו על־ידי לו ושנמסר קארטר, ג׳ימי לנשיא בילומיני שכתב במיכתב
 פור- לופז חוזה מכסיקו, לנשיא מאוד קרוב הוא כי כותב הוא ,1979 בספטמבר

 ״פאמאקס״. המכסיקאית חברת־הנפט הנהלת עם הדוקים קשרים להם ויש טילי,
 שבעי- אנו העזרה. הצעת על לבם ״תודה בכתבו: זה למיבתב השיב קארטר הנשיא

 חברות על״ידי נפט של הרכישה הגברת לשם המבסיקאים, עם ממגעינו רצון
אמריקאיות.״

 שם והקים לשווייץ, שנה 15 לפני עבר בחיל־הים, רב־סרן היה רפפורט ברוך
 מיכליות״נפט צי למכירת חוזה על לחתום הצליח הוא לאוניות. לאספקה חברה

 שרים כי נמסר הבינלאומית בעיתונות בדיווחים רב. עושר לו שהביא לאינדונסיה,
בעסקיו. שותפות על לדיו הועמדו אינדונסיה בממשלת

 בין הוא דולר. כמיליארד השווה וצי-מיבליות בז׳נבה בנק בעל הוא רפפורט
נפילתו. אחרי רוזנכוים לטיבור שסייעו בשווייץ המעטים

ים8המי גבייתלעיסק׳ ואלבין שאולי

איישן עם שוחר יודו

פנדיס סיוח״ח
 ואיש״הבורסה שאולי רפי המיסעדן

 אייזנברג, שאול מקבוצת אלבן, מיכאל
טלוויזיה של הפעלה לעיסקי יחד נכנסו

שאולי יזם
וסרטים מיסעדות

ב הזה״ ״העולם שגילה בפי בבבלים,
 ב- עתה רוכשים השניים שעבר. שבוע

 ושילמו לשידור, סרטים ארצות״הברית
 במקדמה דולר אלפים 10מ״ יותר כבר
 ב־ תחנה לפתח בכוונתם הזכויות. על

 או שליטה רכשו גם והם גוש־דן, איזור
בנתניה, בתחנה חלקית בעלות

 ב־ לפתוח השניים מנסים לבך נוסף
ה ״תל-אביב בשם מיסעדה ניו״יורק
ה איש-העסקים על והטילו קטנה״,
 לחכור או לרכוש דיכנר אריה ישראלי

מתאים. מקום עבורם

ם כרי מו
ח א

הונחיד
 לגביית כולו גוייס המיסים מנגנון

 הפסקת תוך המיידיות, ההכנסות מירב
 המס מפקחי ארוך. לטווח פעולה כל

ה עם להסכמים להגיע הנחיות קיבלו
כ מהם להוציא במטרה נישומים,

 לגובה קשר בלי תשלומים, היותר כל
 להפסיק הצטוו בן האמיתית. ההכנסה

נישומים. של לעומק ובדיקה חקירה כל
שבו לבמה המפקח זקוק בדרך־כלל

 לגבייה ולהבינו תיק לחקור כדי עות
 הבאות. בשנים יותר וגבוהה מסודרת

 לא בתיק, והבדיקה ההבנה עבודת בלי
 ניתן שבאמצעותם למימצאים להגיע ניתן

 עבודות- הפסקת בעתיד. יותר לגבות
 לגבייה המפקחים בל והעברת הבדיקה
ב לאוצר הכנסות יותר תזרים מיידית

 לירידה תגרום אולם הבאים, חודשים
הבאות. בשנים הגבייה בהכנסות ניכרת

ת בו א
□ סי ו

ה כקהילת האחרונה הפדיחה
: עסקים

 צרת היא הממשלה של הצרה
והכנים. האכות

הורכיץ. וכני אכו־חצירא

 ל- מגוריו את העתיק ידלין אשר
 אלי־ מרדכי לעיסקי והצטרף ניו־יורק,

מנהלי שהיו מי כהן, ואלישע טון

אליסון עד־מדינה
— מדומות יריבות

לא לנסק׳
ערבות •פקיד

 כוזבות בהודעות ממשיך שר־הפנים
האח לנסקי. מאיר בעניין לעיתונות

 לנסקי את יחייב בי הודעתו היא רונה
 דולר מיליון שני של ערבות להפקיד

 חודש בתום מישראל יציאתו להבטחת
הביקור.

 הביקורת את לשכך באה זו הודעה
 לישראל, לבוא ללנסקי שהתיר השר, נגד

לממשלה. המישפטי היועץ לעצת בניגוד
 בישראל, לנסקי מאיר של פרקליטו

 יבוא לנסקי כי מסר שפטל, יורם
 הפקדת בל ללא באוקטובר, 20ב־ ארצה

 מיבתב הוא ממנו שנדרש מה בל ערבות.
 אחרי הא*ץ את יעזוב כי יצהיר שבו

חודש.

ב״ארעד השמני
אנגלית זמר לא

לאח ביקר זרה חברת-תעופה נשיא
 במיסגרת אל-על. באורח בישראל רונה

ה סמנב״ל עם פגישה גם לו נקבעה זו
ברטל. אברהם לבוח-אדם, חברה

שבו במה לפני לתפקידו מונה ברטל
 לחברת-ה- הביאו שביט בימה עות.

 קודם עבד שבהם הבירה ממיפעלי תעופה
לכן.

 התקשרה הפגישה לפני שעות כמה
 נשיא של מארחיו עם ברטל של מזכירתו

 אפשר אם ושאלה, הזרה חברת-התעופה
 נימוקה השניים. בין הפגישה את לבטל

אנגלית. מדבר אינו ברטל :פשוט היה
מח באל-על ברטל של ותפקידיו היות

ה עם מתמידים קשרים קיום גם ייב
 ב־ עתה תוהים העולם, ברחבי סניפים
 הבירה מחברת ברטל העפיל כיצד אל״על,

באנגלית. לשלוט מבלי לשחקים,

ה ״כור״ ש רכ
507״ כ״אלוד״

 ״אלול" בחברת רכש ״כור" קונצרן
ש בפי 25̂ ולא המניות מחצית את

 שותפה נשארה ״בור״ בעיתונים. פורסם
 סוכנת שהיא בחברה קוליץ דויד עם

 ״בור״ כניסת בישראל. דינמיקס״ ״ג׳נראל
 ״ג׳נראל מחוייבות ביגלל באה ל״אלול״

 מוצרי־תעשייה בישראל לרכוש דינמיקס״
 רכישות בנגד דולר מיליון ממאה ביותר

 ייעשו בישראל הרכישות ממנה. מטוסים
״אלול". באמצעות

 ״סולל של חוץ״ לעבודות ״החברה
 בניגריה מתחרה חברה שהקימו בונה",

 היה אליסון ניכר. בהיקף שם והעובדים
 הספיקה ועדותו ידלין, נגד עד־מדינה

 הספיקה לא אך שחתם, ההסכם למילוי
ידלין. של הנוספת להרשעתו

חופ ביקשה טליה, ידלין, של אשתו
 בישראל, במישרד״הביטחון מעבודתה שה

 ב- הביטחון לטישלחת לעבור וביקשה
. ניו״יורק.

ידלין מורשע
אמת שותפות —

הפסיק האוצר
פעילות

■■עינבל־רבס״
 בגיליון שהופיעה הכתבה בעיקבות

המו עיסקי״הביטוח על הזה״ ״העולם
 עם הממשלתית ״עינבל״ חברת של זרים

 אנגליות, וחברות רכס יצחק הסוכן
 רף, איתן באוצר, הכללי החשב הורה

ש בביטוחים תעסוק לא ״עינבל״ בי
 היוצא לעשותם. יכולות פרטיות חברות

 ישירים ביטוחים הוא היחידי הכלל מן
 מישרד- בי גם הורה הוא הממשלה. של

 רכישותיו את לבטח ימשיך התעשייה
 בהן קשור שהיה החברות באמצעות

 של אנגליות לחברות יעבור ולא קודם,
״רבס-ענבל״. קבוצת

 50׳70 גידול
שבד במיספו
מישלחת
הביטחון

ב הביטחון מישלחת עובדי מיספר
 בחמישים האחרונה בשנה גדל אמריקה
 שינוי. בל חל לא הסיוע בהיקף אחוזים•

בכי שליחים בהעסקת בעיקר חל הגידול
 בעיקר מקומיים, ועובדים מישראל רים

באמריקה. המתגוררים ישראלים
 ה- נציגי מיספר בי נמסר במקביל

 120ל״ מגיע בניו-יורק תעשיה״האווירית
 140 של בסכומים ברכש המטפלים איש

 מחווה זה מיספר לשנה. דולר מיליון
 בלול (ואינו הביטחון ממישלחת כרבע

 סציגי מטפלים בו הסכום אגב, בחבריה).
 מאחוז פחות הוא התעשייה־האווירית

הביטחוני. הרכש מסכום


